شماره:

فرم 2

باسمه تعالی

تاریخ:

برگ درخواست انتقال موقت(مهمان)

اینجانب ......................................دانشجوی رشته .....................................گرایش  ...................................مقطع........................................به

این قسمت توسط دانشجو تکمیل شود

شماره دانشجویی  ..........................که تاکنون  ......................واحد درسی را با میانگین کل ..................گذرانیده ام .تقاضای انتقال به
صورت مهمان در نیمسال  .................سال تحصیلی  ..................در موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی...................................را دارم.
ضمنا تاکنون تعداد ...................نیمسال در موسسه آموزش عالی  ...................................بصورت مهمان به تحصیل اشتغال داشته ام .بدیهی
است مسئولیت هر گونه عواقب ناشی از مهمان شدن به عهده اینجانب بوده و حق هیچگونه اعتراضی را ندارم.
علت تقاضای انتقال به صورت میهمان(به طور اختصار):
تاریخ و امضای دانشجو
انتقال موقت(میهمان) دانشجوی فوق از نظر قوانین و مقررات آموزشی بالمانع است
در سیستم وضعیت مهمان برای ایشان ثبت شد.
کارشناس آموزش:
مراتب فوق مورد تایید گروه آموزشی ...........................................می باشد و انتقال نامبرده به صورت میهمان جهت گذراندن حداقل
 ...................واحد و حداکثر.................واحد از دروس زیر در دانشگاه /موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ..........................از نظر این گروه
آموزشی بالمانع است( .رعایت سقف واحد و هم نیاز و پیشنیاز بر عهده دانشجو می باشد).
نام درس

تعداد واحد

نام درس

این قسمت توسط دانشگاه مبدا تکمیل شود.
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تعداد واحد

نام و امضای مدیر گروه
دروس ذکر شده ،دروس پیشنهادی دانشگاه است و اخذ دروس دیگر با رعایت هم نیاز و پیش نیاز طبق چارت وزارت علوم بالمانع است.
مدیر محترم امور مالی
خواهشمند است طبق مقررات نسبت به اخذ شهریه ثابت نیمسال جاری اقدام نمایید.
مدیر آموزش دانشگاه
مدیر محترم آموزش
بدینوسیله گواهی می شود نامبرده شهریه ثابت نیمسال جاری خود را برابر مقررات پرداخت نموده است.
مدیر مالی دانشگاه
موسسه محترم آموزش عالی غیر انتفاعی .....................................
احتراما ،ضمن اعالم موفقیت با درخواست انتقال موقت(مهمان) آقای /خانم  ...................................جهت اخذ دروس فوق الذکر در نیمسال
 ...............................سال تحصیلی  ................................خواهشمند است دستور فرمایید تقاضای وی را بررسی و نتیجه را در اسرع وقت
به این دانشگاه اعالم نمایند.
معاون آموزشی دانشگاه
این برگه بدون شماره و تاریخ و مهر دانشگاه فاقد اعتبار می باشد.

